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2º AULÃO @MED.TEQUERO
REVISÃO ENEM
Ciências da Natureza – Biologia – Prof. Digenal Cerqueira
www.digenalcerqueira.com.br
Aprovado (a):

01.(Digenal/2017) No entanto, a fagocitose é
apenas um processo que ajuda a livrar-se de
material indesejado. Os lisossomos também
estão envolvidos em outros processos
digestivos, incluindo a endocitose. Outra
função interessante dos lisossomos é a de
reparar o dano à membrana plasmática. Eles
servem como remendo de membrana e
ajudam na vedação do ferimento na
membrana plasmática. Os lisossomos também
estão
envolvidos
na
morte
celular
programada, que é um processo catabólico
que envolve a degradação de componentes da
própria célula. Esta é a razão pela qual os
lisossomos são frequentemente chamados de
“bolsas suicidas”.

A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark,
desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em
que as fezes dos animais domésticos são
recolhidas em sacolas biodegradáveis e
jogadas em um biodigestor instalado em
parques públicos; e os produtos são utilizados
em equipamentos no próprio parque.

Adaptado
de:
http://www.vidaesaude.org/biologiavida/lisossomos.html Acessado em: Junho, 2017.

A expressão “bolsa suicidas” faz analogia a
fisiologia
a) da alergia.
b) da autofagia.
c) da diapedese.
d) da heterofagia.
e) do anabolismo.
Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)
02.(ENEM/2017) A coleta das fezes dos
animais domésticos em sacolas plásticas e o
seu descarte em lixeiras convencionais podem
criar condições de degradação que geram
produtos prejudiciais ao meio ambiente
(Figura 1).

a) queima de gás metano.
b) armazenamento de gás carbônico.
c) decomposição aeróbica das fezes.
d) uso ais eficiente de combustíveis fósseis.
e) fixação de carbono em moléculas orgânicas.
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03.(Digenal/2017) As bactérias, ao fixarem o
N2, liberam amônia (NH3). A amônia, quando
em contato com as moléculas de água do solo,
formam o hidróxido de amônio que, ao ionizarse, produz o amônio (NH4), em um processo
denominado amonificação. Na natureza, há
um equilíbrio entre amônia e amônio, que é
regulado pelo pH.
Disponível
em:
http://www.ecycle.com.br
Acessado em: Maio, 2017.

Solos cultivados com vegetais que se associem
aos micróbios envolvidos no processo acima
podem diminuir a necessidade de
a) calagem.
b) fungicidas.
c) drenagem.
d) inseticidas.
e) fertilizantes.
04.(Digenal/2017) Os biocombustíveis podem
ser usados em veículos (carros, caminhões,
tratores) integralmente ou misturados com
combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, por
exemplo, o diesel é misturado com
biocombustível. Na gasolina também é
adicionado o etanol. A vantagem do uso dos
biocombustíveis é a redução significativa da
emissão de gases poluentes. Também é
vantajoso, pois é uma fonte de energia
renovável ao contrário dos combustíveis
fósseis (óleo diesel, gasolina querosene,
carvão mineral).
Disponível em:
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/bioco
mbustiveis.htm Acessado em: Julho, 2017.
Uma das vantagens desses combustíveis se
deve a

b) fermentação na fixação do carbono.
c) fotossíntese na produção de biomassa.
d) fotossíntese na emissão de dióxido de
carbono.
e) respiração na conversão da biomassa em
biocombustível.
05.(Digenal/2017)
A
vacina
contra
esquistossomose
ou
barriga
d'água
desenvolvida e patenteada pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), que pertence à Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro,
pode chegar ao mercado em três ou quatro
anos, segundo a diretora do IOC, a médica
infectologista Tania Araújo Jorge.
Os pesquisadores usaram a proteína Sm14,
obtida do Schistosoma mansoni. Essa
proteína-base, isolada no IOC ainda na década
de 1990, foi escolhida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como um dos seis
antígenos mais promissores no combate à
esquistossomose.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/ciencia-esaude/noticia/2012/06/vacina-contra-esquistossomosepode-sair-em-4-anos-diz-medica-brasileira.html Acessado em:
Set. 2016.

Para o desenvolvimento dessa tecnologia,
fora escolhida a proteína Sm14 que deve ser
capaz de
a) agir como anticorpo ativo.
b) atuar como imunoglobulinas.
c) estimular a síntese de antígenos.
d) induzir a produção de proteínas de defesa.
e) eliminar o parasita de dentro do organismo
infectado.
06.(Digenal/2017) Em locais com saneamento
básico precário, essas fezes acabam
contaminando o solo. Cerca de 7 dias no
ambiente, amadurecem e tornam-se capazes
de infectar o ser humano.

a) fermentação na sua combustão.
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Após penetrar a pele, a larva alcança os vasos
sanguíneos e viaja até os pulmões, onde
permanecerá por alguns dias. Quando o
paciente tosse, o parasito pode ser lançado em
direção à cavidade oral, sendo, então,
inadvertidamente deglutido. Ao ser deglutida,
a larva passa pelo estômago e se aloja no
intestino delgado, onde irá amadurecer até a
forma adulta do verme. Lá, cada parasita
ingerido se adere à mucosa e passa a ingerir
cerca de 0,3 a 0,5 ml de sangue por dia. Para
que surja anemia, é necessária uma
contaminação com, pelo menos, 40 vermes.
O ciclo resume a vida do parasita
a) Plasmodium vivax.
b) Schistosoma mansoni.
c) Ancylostoma duodenalli.
d) Oxiurus vermiculares.
e) Clostridium botulinum.
07.(Digenal/2017) Será que as plantas se
movem? Essa questão também despertou a
atenção de Charles Darwin, nos idos de 1880.
Após ter estudado os efeitos que a exposição à
luz provoca sobre o crescimento de plantas,
Darwin escreveu no seu livro "The Power of
Movement in Plants": "Quando os brotos são
expostos livremente à luz lateral, há alguma
transmissão de influência da parte superior à
inferior, o que faz com que a última se
curve". Ao observar os efeitos da gravidade
sobre raízes das plantas, ele anotou: "É
somente o topo que recebe a ação, e esta
parte exerce alguma influência sobre as partes
adjacentes, fazendo com que se curvem para
baixo".
Disponível em: http://www.jardimdeflores.com.br/CURIOSIDADES/A38plantasemove.htm
Acessado em: Junho, 2017.

Sim, elas se movem. E o experimento acima
representa um exemplo de
a) fototactismo.
b) fototropismo.
c) fotonastismo.
d) quimiotactismo.
e) seismonastismo.
08.(ENEM/2016) O cladograma representa
relações filogenéticas entre os vertebrados.

A correspondência correta entre as indicações
numéricas no cladograma e a características
evolutiva é
a) I – endotermia.
b) II – coluna vertebral.
c) III – ovo amniótico.
d) IV – respiração pulmonar.
e) V – membros locomotores.

3

GABARITO
01. B
02. A
03. E
04. C
05. D
06. C
07. B
08. C

4

AULÃO med.tequero enem 2017

AULÃO med.tequero enem 2017

AULÃO med.tequero enem 2017

Gabarito
46 - B
52 - C
58 - C
65 - B
71 - C
73 - D
80 - B
87 - E
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1. (Unifesp 2017) A figura mostra o esquema básico da primeira etapa do refino do petróleo,
realizada à pressão atmosférica, processo pelo qual ele é separado em misturas com menor
número de componentes (fracionamento do petróleo).

a) Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do
petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse
processo.
b) Considere as seguintes frações do refino do petróleo e as respectivas faixas de átomos de
carbono: gás liquefeito de petróleo (C3 a C4 ); gasolina (C5 a C12 ); óleo combustível
( C20 ); óleo diesel (C12 a C20 ); querosene (C12 a C16 ).
Identifique em qual posição (1, 2, 3, 4 ou 5) da torre de fracionamento é obtida cada uma
dessas frações.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

O fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição em regiões
industrializadas. Os agentes poluentes são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde
humana e ao meio ambiente.
Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor de água
existente na atmosfera, formando compostos ácidos que se acumulam em nuvens, ocorrendo,
assim, a condensação, da mesma forma como são originadas as chuvas comuns.
Um desses gases, o SO2 , é proveniente da combustão do enxofre, impureza presente em
combustíveis fósseis, como o carvão e derivados do petróleo. Ele leva à formação do ácido
sulfúrico.
O esquema ilustra esse processo.
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2. (G1 - cps 2017) Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada do enxofre dos
combustíveis derivados do petróleo, como o diesel e o óleo combustível.
Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por
a) filtração.
b) sublimação.
c) decantação.
d) fusão fracionada.
e) destilação fracionada.
3. (G1 - ifsc 2016) “A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na
camada do Pré-Sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris por
dia (bpd), 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também
foi atingido recorde de produção: foram produzidos 865 mil barris por dia (bpd). Essa produção
não inclui a extração de gás natural.”
(Fonte:
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/pre-sal-novo-recorde-naproducao-de-petroleo-mensal)
Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa CORRETA.
a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o metano, de
fórmula molecular CH4 .
b) O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis e poderia ser totalmente
substituído pelo etanol, menos poluente.
c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente próxima a vulcões onde, há milhares de
anos, o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas.
d) As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como: ácidos graxos, éteres e
aldeídos.
e) As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, onde as
moléculas menores como benzeno e octano são retiradas no topo e as moléculas maiores
como etano e propano são retiradas na base da coluna.
4. (Upe-ssa 3 2016) Leia os versos da letra da música transcrita a seguir:
MOVIDO À ÁGUA
Existe o carro movido à gasolina, existe o carro movido a óleo diesel,
Existe o carro movido a álcool, existe o carro movido à eletricidade,
Existe o carro movido a gás de cozinha.
Eu descubro o carro movido à água, eu quase, eu grito, eureka, eureka, eurico
Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os açudes iam tudo ceará
Os rios não desaguariam mais no mar, nem o mar mais virar sertão.
Nem o sertão mais virar mar.
Banho? Nem de sol.
Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito
Aleguei ser um invento inviável, só realizável por obra e graça do Santo Espírito.
Agora eu tô bolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, fezes,
Detritos, fezes, três vezes estrume, um carro de luxo movido a lixo,
Um carro pra sempre movido à bosta de gente.
ASSUMPÇÃO, I. Movido à água. Sampa Midnight: isso não vai ficar assim, São Paulo:
Independente, 1986. 1 CD, faixa 4. (Adaptado).
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O combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos é a(o)
a) H2O
b) CH3CH2OH
c) CH4
d) CH3 (CH2 )2 CH3
e) mistura de C8H18
5. (G1 - ifpe 2016) O petróleo é uma mistura de várias substâncias, que podem ser separadas
por um método adequado. A gasolina, o querosene e o óleo diesel são algumas das frações do
petróleo.

Analise cada alternativa abaixo e indique a única verdadeira.
a) A gasolina vendida em Recife é de excelente qualidade por ser considerada uma substância
pura.
b) A combustão completa da gasolina libera um gás que contribui para o aquecimento global.
c) O petróleo é inesgotável e é considerado um material renovável.
d) Um determinado aluno deixou cair acidentalmente 1 litro de gasolina dentro de um aquário
contendo 8 litros de água e verificou a formação de um sistema homogêneo.
e) O processo de extração do petróleo através da plataforma marítima é totalmente seguro,
não se tem conhecimento, até hoje, de nenhum acidente que tenha causado danos aos
seres vivos.
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6. (Enem PPL 2015) O quadro apresenta a composição do petróleo.
Faixa de ponto de
ebulição ( C)

Gás

Faixa de tamanho
das moléculas
C1 a C5

Gasolina

C5 a C12

30 a 200

Querosene

C12 a C18

180 a 400

Lubrificantes

maior que C16

maior que 350

combustível de motor
diesel e combustível
de alto-forno
lubrificantes

Parafinas

maior que C20
maior que C30

sólidos de baixa fusão

velas e fósforos

resíduos pastosos

pavimentação

Fração

Asfalto

160 a 30

Usos
combustíveis gasosos

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. São Paulo: Person Prentice
Hall, 2005.
Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser
utilizado é a
a) filtração.
b) destilação.
c) decantação.
d) precipitação.
e) centrifugação.
7. (Uem-pas 2015) O petróleo, uma combinação complexa de hidrocarbonetos, composta na
sua maioria de hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos e aromáticos, é uma das mais importantes
fontes de energia. Além disso, é uma importante matéria-prima que permite a obtenção de
novas substâncias de interesse na sociedade, como plásticos e tintas, entre outros produtos.
Com base nessas informações, assinale o que for correto.
01) No processo de fracionamento do petróleo, a gasolina, formada por hidrocarbonetos
contendo de 5 a 10 átomos de carbono, sai da coluna de fracionamento antes da fração
contendo querosene, formado por hidrocarbonetos contendo de 11 a 22 átomos de
carbono.
02) Polímeros sintéticos de condensação podem ser obtidos a partir do resíduo de petróleo.
04) Os cicloalcanos com anéis de cinco e seis átomos de carbono são mais abundantes no
petróleo, devido à maior estabilidade química desses anéis em relação aos de três e quatro
membros.
08) O petróleo é utilizado como fonte de matéria-prima devido à alta reatividade química dos
alcanos presentes, sendo que esses podem ser transformados em outras substâncias a
partir de reações de substituição nucleofílica, adição e eliminação.
16) O craqueamento tem por objetivo melhorar o processo de refino do petróleo.
8. (Ucs 2015) O Pré-Sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os
Estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias
sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo encontrado nessa área está a
profundidades que superam os 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal que
conserva sua qualidade. A meta da Petrobrás é alcançar, em 2017, uma produção diária
superior a um milhão de barris de óleo nas áreas em que opera.
Disponível
<http://www.istoe.com.br/reportagens/117228_PRE+SAL+UM+BILHETE+PREMIADO>.
Acesso em: 2 mar. 15. (Adaptado.)

em:

4

Prof. Carlos André - Aulão - MED.TEQUERO
Em relação ao petróleo e aos seus derivados, assinale a alternativa correta.
a) A refinação do petróleo e a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em
misturas mais simples, com um menor número de componentes, denominadas frações do
petróleo. Essa separação é realizada por meio de um processo físico denominado destilação
simples.
b) Os antidetonantes são substâncias químicas que, ao serem misturadas a gasolina,
aumentam sua resistência à compressão e consequentemente o índice de octanagem.
c) O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em
hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo em geral o mesmo número de átomos de
carbono, por meio de aquecimento e catalisadores apropriados.
d) A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que são substâncias químicas polares e
que apresentam alta solubilidade em etanol.
e) A combustão completa do butano, um dos principais constituintes do gás natural, é um
exemplo de reação de oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente oxidante e o gás
oxigênio presente no ar atmosférico é o agente redutor.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
a) Nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do
petróleo: destilação fracionada.
Propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo: temperatura de
ebulição.
b) Posições, quanto menor o número de carbonos, mais volátil será o hidrocarboneto:

Resposta da questão 2: [E]
Na obtenção de combustíveis derivados do petróleo é utilizado o processo de separação
líquido - líquido denominado destilação fracionada.
Resposta da questão 3: [A]
[A] Correta. O gás natural é um combustível fóssil, formado por hidrocarbonetos com
predominância do metano.
[B] Incorreta. O petróleo é matéria prima de vários produtos como tecidos sintéticos,
cosméticos, plásticos e muitas outras aplicações além de combustível.
[C] Incorreta. O pré-sal está situado a cerca de 7 mil metros de profundidade, no Brasil. Está
localizado numa faixa litorânea que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, sendo
formado a partir de substâncias orgânicas.
[D] Incorreta. O petróleo é composto de hidrocarbonetos, ou seja, compostos de carbono e
hidrogênio, não apresentando oxigênio em sua composição.
[E] Incorreta. As frações leves de petróleo saem no topo da coluna, como o gás metano e o
GLP, mistura de propano e butano. Numa segunda etapa ou 2ª fração da torre, numa
temperatura um pouco mais elevada que a primeira, são separados hidrocarbonetos que
apresentam de 5 a 10 átomos de carbono, como o benzeno e o octano.
Resposta da questão 4: [C]
O combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos é o metano (CH4 ),
conhecido como gás do lixo, oriundo da decomposição de compostos orgânicos.
Resposta da questão 5: [B]
[A] Incorreta. A gasolina é uma mistura de alcanos de C6H14 a C10H22.
[B] Correta. A combustão completa de qualquer combustível fóssil, libera dióxido de carbono
(CO2 ) que quando em excesso na atmosfera, contribui de forma significativa para o
aquecimento global.
[C] Incorreta. O petróleo é um recurso natural não renovável, pelo tempo que leva para ser
formado na natureza.
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[D] Incorreta. Água por ser um composto polar não irá se misturar a gasolina, uma substância
apolar, em quaisquer que sejam essas proporções.
[E] Incorreta. Vários acidentes em plataformas acontecem, afetando tanto os trabalhadores
quanto o meio ambiente.
Resposta da questão 6:
[B]
Na separação das frações do petróleo o método utilizado é a destilação fracionada.
Os componentes da mistura homogênea são separados a partir da diferença de temperatura
de ebulição.
Resposta da questão 7:
01 + 04 = 05.
[01] Correta. A gasolina por ser mais leve (com 5 a 10 átomos de carbono), sairá primeiro da
coluna de fracionamento que o querosene que possui de 11 a 22 átomos de carbono,
portanto mais pesado que a gasolina;
[02] Incorreta. Os polímeros sintéticos são obtidos por processos de polimerização a partir de
substâncias de baixo peso molecular que não são encontradas no resíduo do petróleo;
[04] Correta. Os cicloalcanos com três e quatro átomos de carbono são mais reativos e
instáveis que aqueles com mais átomos de carbono;
[08] Incorreta. Os alcanos assim como todos os hidrocarbonetos possuem baixa reatividade
química, para que ocorram reações com esses hidrocarbonetos, o meio reacional deve
possuir condições favoráveis de temperatura, pressão e ainda a presença de
catalisadores;
[16] Incorreta. O craqueamento é um processo químico que transforma cadeias carbônicas
grandes em cadeias menores por aquecimento a altas temperaturas e na ausência de oxigênio.
Resposta da questão 8:
[B]
Análise das alternativas:
[A] Incorreta. O processo de separação das frações do petróleo é conhecido como destilação
fracionada.
[B] Correta. Os antidetonantes, conhecidos como aditivos no Brasil, são substâncias químicas
que, ao serem misturadas a gasolina, aumentam sua resistência à compressão e
consequentemente o índice de octanagem.
[C] Incorreta. O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos complexos (de
cadeia carbônica mais longa) em moléculas menores.
[D] Incorreta. A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que são substâncias
químicas apolares.
[E] Incorreta. A combustão completa do butano, um dos principais constituintes do gás natural,
é um exemplo de reação de oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente redutor e o
gás oxigênio presente no ar atmosférico é o agente oxidante.
1C4H10
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0
0

Agente
oxidante

O2

4CO2

5H2O

2 (redução)
2 (redução)
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